Dreiebok Sølvhundfinalen 2004
Her finner du dreieboken for Sølvhundfinalen 2004.

SØLVHUNDFINALEN 2004
Terreng:
Dommere:
Skyttere:
Værforhold:
Jaktforhold:

Hjerkinn Nord Høy
Mette Møllerop og Odd E. Brattset
Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad
Noe vind og forholdsvis mildt
Tilsynelatende gode

Følgende hadde kvalifisert seg til finalen:
ES Yarrazzo
Jørn Amundsen
P Link
Henry Espeset
GS Lotte
Petter Rønningen
ES Out of Touch
Stein H. Østerli
IS D`Zento
Geir Keiserås
ES Frekken
Jørn Amundsen
GS Mira
M. Jakobsen
ES Zoo
Per Arne Watle
KV Nikita
Robert Brenden
IS Coco Chanell
Svein Strømsnes
ES Hi-Treff
Ingvar Rødsjø
ES Ronda
Torgeir Hetland
P Ola
Håvard Rudi
ES Miss Tambini
Jørn Standal
GS Bonnie
K. Salmela
IS Bamsemums
Elin Wittusen
GS Vår
Bjørn Bjørgen
ES C-Star
Ingvar Rødsjø
RUNDE – 15. minutters slipptid
Slipp 1: ES Yarrazzo – P Link
Begge starter friskt i medvind, Yarrazzo leder søksmessig pga. bedre systematikk. Yarrazzo
støkker fugl, rolig på kommando. Rype letter i området Link befinner seg. Senere ny støkk på
Yarazzo, rolig, fugl letter også under utredning. Her var mye fugl som ikke ble tatt vare på, begge
utgår.
Slipp 2: ES Out of Touch – GS Lotte
Begge går et åpent og uryddig søk. Out of Touch er borte for oss mesteparten av slippet, Lotte
innfinner seg i siste del av slippet og jakter nå for sin fører.
Lotte over – Out of Touch utgår.
Slipp 3: IS D`Zento – ES Frekken
Frekken går et meget fornuftig jaktsøk, og vinner slippet mot Zento som også jobber godt, men blir
noe åpen i terrengdekningen.
Slipp 4: GS Mira – ES Zoo
Mira går et fornuftig søk og tar føringen mot Zoo som er noe forsiktig i sitt søksopplegg. Mira tar
stand, blir noe treg, men rypekull letter presist foran, rolig i oppflukt og felling. Til tross for

gjentatte forsøk makter ikke Mira å finne den felte fugl, som må ”apporteres” av skytter! Zoo har
slipptid til gode.
Slipp 5: KV Nikita – IS Coco Chanell
Coco Chanell går et utmerket søk og slår Nikita som også går bra. Nikita har en resultatløs stand.
Slipp 6: ES Hi-Treff – ES Ronda
Begge går et utmerket søk, dog med Hi-Treff som den klart førende. Dette resulterer i stand for HiTreff, når fører kommer til letter rype presist foran, og Hi-Treff er rolig i oppflukt og felling.
Apporterer skadeskutt rype fort og effektivt. Ronda er slått på fugl, men er fortsatt med.
Slipp 7: P Ola – ES Miss Tambatini
Begge starter særdeles friskt, M. Tambatini støkker langt ute og blir for urolig. Utgår. Ola er også i
området, men holder seg i ”skinnet”.
Slipp 8: P Ola – ES Zoo
Vi setter så på Zoo som har tid til gode. Ola tar føringen, går stort, men noe åpent. Ola finnes i
stand, reiser presist rype, rolig i oppflukt og felling, apporterer effektivt den felte fugl. Under
utredning ny stand, rype letter og på ny er Ola rolig i oppflukt og skudd. Ola over Zoo som nå
utgår.
Slipp 9: IS Bamsemums – GS Bonnie
Like etter slipp sees rype lette i området Bamsemums befinner seg i, når vi kommer fram finnes
hunden sittende. Senere flere markeringer, uten at fugl kan observeres. Bonnie går meget bra, også
hun har markeringer uten at vi kan observere fugl. Bonnie over.
Slipp 10: ES C-Star – GS Vår
Begge starter friskt og forsvinner i terrenget foran oss over en bakkekam. Når vi kommer oss over
på andre siden av bakkekammen finner vi Star i stand, med Vår sekunderende bak. Når vi nærmer
oss Star letter ryper presist foran, og Star er er rolig i oppflukt og skudd. Blir stående, og på ordre
reises ryper presist, og på nytt er Star rolig i oppflukt og skudd. Utreder, og apporterer utlagt fugl
korrekt.
Rangering etter første runde:
Hi- Treff m/fugl, uten reis, men med utmerket søkskvalitet
C-Star m/fugl, reis, men dårligere søk enn Hi- Treff
Ola m/fugl, reis, men også sjanse på fugl
Coco Chanell – ingen minuser
Frekken – ingen minuser
Zento – noe uryddig søk
Nikita - tomstand
Lotte – uryddig søk
Bonnie – sjanse
Bamsemums – sjanse, resultatløse markeringer
Ronda, tapt på fugl
Vår, tapt på fugl
RUNDE – 15 minutters slipptid
Vi har satt opp følgende slipp i andre runde:
Lotte
- Zento

Frekken
Coco Chanell
Ronda
Bonnie
Bamsemums

- Nikita
- Hi- Treff
- Ola
- Vår
- C-Star

Slipp 11:
Zento – Lotte
Begge fortsetter bra, men terrengdekningen kunne vært bedre, spesielt i dybde. Dette resulterer i at
førere/dommere tråkker opp rypekull. Zento tar stand, avanserer noe forsiktig fram, men uten å
kunne presentere fugl. Lotte over.
Slipp 12:
Frekken – Nikita
Frekken tar kontroll over terreng og makker, går et utmerket søk i sidevind. Nikita går også meget
godt, men møter her en formidabel motstander. Frekken over.
Slipp 13:
Hi- Treff – Coco Chanell
Hi- Treff går fortsatt glimrende i noe uoversiktlig terreng, Coco blir en del borte for oss,
hovedsakelig på grunn av at fører presser hunden bort fra oss. Kommer imidlertid sterkt tilbake
mot slutten. Hi- Treff over.
Slipp 14:
Ola – Ronda
Ola fører slippet, går nå med bedre terrengdekning enn i sitt første slipp. Ronda går også bra, men
støkker fugl og blir for urolig. Utgår.
Slipp 15:
Bonnie – Vår
Vår blir nå altfor inneffektiv, og taper slippet mot Bonnie, som fortsatt jakter energisk. Vår utgår.
Slipp 16:
C-Star – Bamsemums
Begge går friskt og veksler om føringen. Star finner i stand, går vilig på uten å presentere fugl.
Dette gjentar seg senere, Bamsemums vinner slippet.
Rangering etter 2. runde:
Hi- Treff
C-Star
Ola
Frekken
Coco Chanell
Nikita
Lotte
Bamsemums
Bonnie
Zento
RUNDE – 10 minutters slipptid
Slipprekkefølge:
Lotte
- Frekken
Zento
- Nikita
Coco
- Ola
Hi- Treff
- Bamsemums
C- Star
- Bonnie

Slipp
17:
Lo
tte –
Frek
ken
Like etter slipp støkker førere/dommere rype. Stand på Frekken, rype letter presist foran hunden,
det felles, men blir for urolig. Apporterer den felte fugl, men må dessverre utgå.

Begge fortsetter energisk, Nikita har sjanse på fugl som imidlertid støkkes.

Slipp
18:
Ni
kita
–
Zent
o

Slipp
19:
Ol
a–
Coco
Cha
nell
Like etter slipp finnes Coco i stand, og til tross for førers gjentatte forsøk på å stoppe Ola kommer
denne i stor fart opp i situasjonen, noe som fører til at ryper letter i flere omganger. Coco, som
holder i første omgang, tross den sterke provakasjon, blir til slutt for urolig, og begge utgår.
Slipp 20:
Hi- Treff – Bamsemums.
Begge jakter fortsatt energisk, Hi- Treff tar stand, går villig på uten resultat. På slutten av slippet
har Bamsemums sterke markeringer, justerer flere ganger, men støkker til slutt stort rypekull. En
gylden mulighet! Hi- Treff over.
Slipp
21:
CStar
–
Bon
nie
Begge jakter energisk, C-Star markerer flere ganger, men løser selv opp i situasjonen uten at fugl
kommer opp.
Vi har da kun to hunder på premielista:
C- Star
Hi- Treff
Finaleslipp:

I et kort finaleslipp bekrefter begge at de fortsatt har lyst på mer jakt, C- Star vinner.
Reultatliste:
VK Finale, vinner av årets ”Sølvhundstatuett, ES Åsmarkas C- Star, e/f Ingvar Rødsjø
VK Finale, ES Berkjestølens Hi- Treff, e/f Ingvar Rødsjø
Dommerne vil takke for tilliten det var å få lov til å dømme denne finalen. Vi takker skytterne
Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad for ypperlig jaktlig innsats, samt sporty deltagere som tok ”tap
og vinn med samme sinn” på en flott måte!
Kongsvold, 5. september 2004
Mette Møllerop

Odd E. Brattset

